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Анотація. У статті проаналізовано ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними 
вправами, з'ясовано мотиви, які спонукають школярів до занять фізичними вправами, установлено причи-
ни, що перешкоджають їм займатися фізичними вправами, а також з'ясовано, якого способу життя дотри-
муються учні середнього шкільного віку. Визначено роль і місце фізичної культури в режимі дня учнів. 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Середній шкільний 
вік посідає особливе місце в системі шкільного навчання, оскільки саме у цьому віці відбува-
ються значні зміни фізичного та психічного розвитку дитини, закладаються основи здоров'я, 
майбутніх звичок, формуються погляди на життя, інтереси, риси характеру. Це один із най-
сприятливіших періодів розвитку рухових можливостей учнів (Л. Волков, 1991; В. Ареф'єв, 
В. Столітенко, 1997). 

У підлітковому віці відбуваються максимальні темпи росту всього організму. Це відпо-
відальний етап не лише біологічного дозрівання, але й соціального росту особистості дитини. 
У цей період відбувається ріст самосвідомості, здійснюється перехід від конкретного способу 
мислення до абстрактного. Швидко розвивається друга сигнальна система, зростає її роль у 
утворенні нових умовних рефлексів і навичок. Посилюється ступінь концентрації процесів 
збудження й гальмування. Підлітки набувають здатності свідомо гальмувати ту чи іншу дію, 
при цьому їхня неврівноваженість зростає. Це знаходить свій прояв у різких змінах настрою, 
конфліктах із вихователями, батьками та іншими дорослими. Ці особливості психіки необхід-
но враховувати при організації рухової активності. Необхідно заохочувати прагнення учнів до 
самоствердження через сферу занять спортом та фізичними вправами. В учнів середнього 
шкільного віку необхідно формувати мотивацію піклування про власне здоров'я, формувати 
навички організації режиму повсякденної рухової активності (Л. Волков, 1991; В. Ареф'єв, 
В. Столітенко, 1997, В. Ареф'єв, 2002) . 

Саме від рухової активності залежить розвиток моторики, фізичних якостей, стан здо-
ров'я, працездатність, успішне засвоєння матеріалу з різних предметів тощо [2, 4, 5]. Водно-
час у науковій літературі зазначається, що рухова активність сучасних школярів є недостат-
ньою (М. Данилевич, 2000; Н. Денисенко, 2003; Н. Норцова, К. Козлова, 2005; Н. Ільюшина, 
2009 та ін.). 

За даними фахівців (О. Куц, 1992; Н. Норцова, К. Козлова, 2005), учні понад 60% свого 
часу перебування у школі знаходяться у стані відносно малої рухливості, у домашніх умовах 
цей показник ще вищий, що негативно впливає на фізичний розвиток, стан здоров'я, фізичну 
підготовленість учнів. 

Дослідження науковців (Т. Круцевич, 2000; Г. Безверхня, 2004; Л. Мосійчук, 2004, Б. Вед-
меденко, 2005 та ін.) свідчать, що в підлітковому віці спостерігається не лише значне зниже-
ння рухової активності, а й зниження зацікавленості до уроків фізичної культури. 

У зв'язку з цим, зазначають фахівці [1, 3, 6, 7], виникає необхідність повсякденного 
впровадження і значного підвищення якості фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня 
школи. 

© Ріпак М., Ріпак І., Маланчук Г., 
Грибовський В., Котов С., 2014 
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Ураховуючи вищенаведене, вище вивчення ставлення учнів середнього шкільного віку 
до занять фізичними вправами є актуальним і соціально значущим. 

Метою нашого дослідження було вивчити ставлення учнів середнього шкільного віку 
до фізичної культури. 

Завдання дослідження: 
2. Вивчити ставлення підлітків до занять фізичними вправами. 
3. Установити причини, що перешкоджають школярам займатися фізичними вправами. 
4. З'ясувати, якого способу життя дотримуються школярі. 
У роботі використано такі методи дослідження: аналіз наукової та методичної літера-

тури; соціологічні методи дослідження; математичної статистики. 
Організація дослідження. Опитано 104 учні середнього шкільного віку СЗШ № 13, 

№ 80 м. Львова. 
Результати дослідження. У результаті анкетування з'ясовано, що до занять фізичними 

вправами учні ставляться позитивно, але пасивно. Так, лише 17,3% учнів середнього шкіль-
ного віку виконують ранкову гігієнічну гімнастику кожного ранку, 47,1% - час від часу, 35,6% 
опитаних учнів ніколи не виконують ранкової гігієнічної гімнастики. 

Установлено, що у вільний від навчання час систематично самостійно займаються фізи-
чними вправами 19,2% учнів, час від часу - 17,3% опитаних (рис. 1). Необхідно відзначити, 
що ніколи самостійно не займаються фізичними вправами у вільний від навчання час 50,0% 
учнів середнього шкільного віку. 

Основними причинами, які перешкоджають учням займатися фізичними вправами са-
мостійно, є такі: відсутність вільного часу (69,2%), заняття цікавішими справами (42,3%), від-
сутність бажання, інтересу (38,5%), перевантаження навчанням (34,6%). 

Анкета містила низку запитань, які стосувалися рухової активності учнів у позаурочний 
час. На запитання "Чи граєш Ти з друзями в рухливі, спортивні ігри на перервах?" 17,3% уч-
нів дали ствердну відповідь. 

19,2% 

13,5% 

0 так, систематично • так, час від часу 0 так, дуже рідко 

Рис. 1. Активність учнів середнього шкільного віку 
в самостійних заняттях фізичними вправами у вільний від навчання час (п = 104) 

Постійно беруть участь у спортивних змаганнях чи святах, які проводяться у школі, 
19,2% учнів. Водночас 59,6% опитаних залишаються пасивними та ніколи не беруть участі у 
змаганнях. 

У спортивній секції школи займаються 17,3% школярів, у спортивній секції ДЮСШ -
11,5%, а ось 71,2% учнів середнього шкільного віку не займаються у секціях з виду спорту . 

У результаті анкетування було встановлено, яким заняттям учні надають перевагу на 
дозвіллі. Перші рейтингові місця займають такі відповіді: перегляд телевізійних передач 
(37,5%), спілкування з друзями (21,2%), читання літератури (17,3%). 
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Наведені вище результати свідчать про фізичну пасивність значної кількості учнів серед-

нього шкільного віку. Тому одне із запитань анкети стосувалося оцінювання власної рухової 
активності учнями. Так, на запитання, як учень оцінює свою загальну рухову активність у ре-
жимі дня (сукупну рухову діяльність під час навчання, у побуті, під час відпочинку й на до-
звіллі), більшість респондентів зазначили, що оцінює її середньою (рис. 2). 

Рис. 2. Самооцінка рухової активності учнями середнього шкільного віку (п = 104) 

Варто також зазначити, що значна кількість учнів оцінили власну рухову активність як 
низьку (28,9%) і лише незначна кількість учнів - як високу (7,7%). Близько третини учнів не 
змогли оцінити рівень своєї рухової активності. 

Наведені вище результати дозволяють стверджувати, що фізичні вправи ще не стали не-
від'ємною частиною способу життя учнів середнього шкільного віку і саме на цей факт необ-
хідно звернути увагу вчителям і батькам. 

Участь учнів у самостійних заняттях фізичними вправами залежить від певних стиму-
лів, спонукань. Такими спонукальними чинниками є потреби, інтереси, переконання, ціннісні 
орієнтації. Вони утворюють мотиваційну сферу життєдіяльності учнів. Учні, які систематич-
но (10,5%) чи час від часу (26,9%) займалися фізичними вправами, мали певну мотивацію. 
Основні мотиви, які спонукали учнів до самостійних занять фізичними вправами, наведено у 
табл. 1. Основними мотивами в учнів середнього шкільного віку до самостійних занять фізи-
чними вправами є такі: бажання бути здоровим (24,0%), мати гарну фігуру (21,1%), бажання 
цікаво провести вільний час (13,5%) та бажання випробувати свої сили (13,5%). До групи 
чинників, які найменше мотивують школярів до самостійних занять фізичними вправами, є 
можливість знайти нових друзів (6,7%), відчуття задоволення від фізичних вправ (6,7%). 

Таблиця 1 
Мотиви, які спонукали учнів середнього шкільного віку 

до самостійних занять фізичними вправами (п = 104) 

Мотиви Кількість учнів, % 
Бути здоровим 24,0 
Мати гарну фігуру 21,1 
Цікаво провести вільний час 13,5 
Можливість знайти нових друзів 6,7 
Отримати вищу оцінку з фізкультури 10,5 
Відчуття задоволення від фізичних вправ 6,7 
Бажання випробувати свої сили 13,5 
Інші 3,8 
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Для нас цікавими були відповіді учні, які містили назви чинників, що сприяють само-
стійним заняттям фізичними вправами. Відповіді учнів наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Чинники впливу на активність учнів 

у самостійних заняттях фізичними вправами (п = 104) 

Чинники Кількість учнів, % 
Приклад батьків 13,5 
Вплив учителя фізичної культури 17,3 
Вплив класного керівника 3,8 
Вплив друзів 19,2 
Засоби масової інформації 9,6 
Наявність спортивних споруд за місцем проживання 6,7 
Рекомендація лікаря 6,7 
Наявність умов вдома 13,5 
Інші 10,5 

Так, найбільше на учнів вплинули друзі (19,2%), учитель фізичної культури (17,3%) та 
батьки (13,5%). Як свідчить дані табл. 2, найменше впливають на активність учнів у самостій-
них заняттях фізичними вправами класний керівник (3,8%), наявність спортивних споруд за 
місцем проживання (6,7%) і рекомендація лікаря (6,7%). 

Шляхом соціологічного дослідження ми визначили, який спосіб життя притаманний уч-
ням середнього шкільного віку. Так, на запитання про те, чи вважає учень свій спосіб житгя 
здоровим, лише 5,8% опитаних дали ствердну відповідь, 28,9% респондентів вважають, що 
вони дотримуються швидше здорового, ніж нездорового способу життя, а 36,5% опитаних 
вважають, що їхній спосіб життя швидше нездоровий, ніж здоровий (рис. 3). 

11,5% 5,8% 

36,5% 

Ш так ЕЗ швидше так, ніж ні 
й швидше ні, ніж так • ні 
И важко відповісти 

Рис. 3. Думка школярів щодо дотримання ними здорового способу життя (п = 104) 

Зазначимо, що 17,3% учнів середнього шкільного віку відверто зізналися, що вони до-
тримуються нездорового способу життя, а 11,5% респондентів вагаються у виборі відповіді. 

На запитання про те, від яких чинників залежить здоровий спосіб житгя учні відповіли, 
що найбільше здоровий спосіб життя залежить від таких: відмова від шкідливих звичок 
(36,5%). раціональне збалансоване харчування (28,9%), оптимальний режиму навчання і від-
починку (17,3%). 

Висновок. Установлено, що учні середнього шкільного віку ставляться до занять фізик-
ними вправами позитивно, але пасивно. Самостійно займаються фізичними вправами лише 
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19,2% учнів, у секціях із виду спорту займаються 28,8% школярів, на дозвіллі основним за-
няттям учнів є перегляд телевізійних передач (37,5%). Власну рухову активність, як високу 
оцінюють лише 7,7% учнів середнього шкільного віку. Здорового способу життя дотриму-
ються 5,8% респондентів. 

Основними мотивами в учнів середнього шкільного віку до самостійних занять фізич-
ними вправами є такі: бажання бути здоровим (24,0%), бажання мати гарну фігуру (21,1%), 
бажання цікаво провести вільний час (13,5%) та бажання випробувати свої сили (13,5%). При-
чинами, що заважають учням самостійно займатися фізичними вправами, є відсутність віль-
ного часу (69,2%) та заняття цікавішими справами (42,3%). 

Отже, результати дослідження вказують на необхідність посилення серед учнів серед-
нього шкільного віку пропаганди здорового способу життя, розробку і впровадження заходів 
для залучення школярів до систематичних занять фізичною культурою. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці й експериментальній пе-
ревірці організаційно-методичних заходів для залучення школярів до систематичних занять 
фізичними вправами в режимі дня. 
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ОТНОШЕНИЕ УЧЕНИКОВ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

Марьяна РИНАК1, Игорь РИ11АК1, Галина МАЛАНЧУК1, 
Виталий ГРИБОВСКИЙ1, Сергей КОТОВ2 
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Аннотация. В статье проанализировано отношение учеников среднего школьного возраста к занятиям 
физическими упражнениями, изучены мотивы, которые привлекают школьников к занятиям физическими упра-
жнениями, установлены причины, которые препятствуют им заниматься физическими упражнениями. Также из-
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учен образ жизни учеников среднего школьного возраста. Отображены роль и место физической культуры в ре-
жиме дня учеников. 

Ключевые слова: ученики среднего школьного возраста, занятия физическими упражнениями, мотивы, 
двигательная активность. 
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Abstract. In the article is analyzed attitude of the schoolchild to engage physical exercise. Also explored motives 
that impel schoolchild to engage in physical exercise. Found the causes that impeded schoolchild to engage physical exer-
cise. Article shows the analysis of the schoolchild lifestyle. The role and place of physical culture in schoolchild lifestyle is 
shown in this article. 

Key words: schoolchild, physical exercise, motive, physical culture. 


